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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การเก็บข้อมูลท าโดย แบบสอบถามระดับความพร้อม 
แบบทดสอบความรู ้เกี ่ยวกับประชาคมอาเซ ียน  กลุ ่มตัวอย่างที ่ศ ึกษาคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-4 ปี และ 4 ปี ช้ันปีที่ 2–4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน และวิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t - test ใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน แต่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารและความสามารถในการท างานด้วยระบบเครือข่าย social network อยู่ในระดับมาก 2) 
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ก่อน-หลัง การอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the preparation to enter an ASEAN Community 

of Students of Faculty of Management Science of Ayutthaya Rajabhat University. Data were 
collected by using 2 sets of questionnaires: preparation data and knowledge toward ASEAN 
Community of students. The sample groups are 240 students who studied in semester 1/2556. Data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. Level of statistical signicance 
used in the analysis is 0.05. Major findings were 1. The preparation to enter into an ASEAN 
Community of Students was at a medium level but a good level in solving problems of information 
technology and communication and work with social network. 2. There is statistically significant 
difference regarding knowledge toward ASEAN Community of students between pretest and 
posttest at the 0.05. 
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1. บทน า 
ในปี 2558 ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน เ งินทุ น และแรงงานมี ฝี มื ออย่ างเสรี  หาก
เปรียบเทียบในแง่ของตลาด ก็คือ จากตลาดเดิมของ
ประเทศไทยที่มีประชากรรวม 65 ล้านคน ก็จะกลายเป็น
ตลาดระดับอาเซียน ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 600 ล้าน
คน ต้องการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยโดยมี
จุดมุ่งหมาย [1]  ดังนี้ 1.การสร้างประชาคมอาเซียนด้วย
การศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การ
เตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย
ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของ
ประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่
ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา 
2.ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วย การศึกษา ด้วยการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลัก
สิ ทธิ มนุ ษยชน  การส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
กันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับช้ันการศึกษา เพื่อให้
นักเรี ยนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่ าง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
รับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เข้าใจกันของประเทศในประชาคม 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะ เทคโนโลยี และวิทยาการ
สมัยใหม่ได้มีบทบาทในการกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมที่จะน าเทคโนโลยีและวิทยาการดังกล่าว ไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีจ านวนมากพอที่ จะรองรับ
เทคโนโลยีและวิทยาการดังกล่าว เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มากขึ้น จะเห็นได้จากการให้โอกาสเรียนกับ

ประชากรในประเทศมากขึ้น คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับเป็นคณะที่มี
นักศึกษามากที่สุดในมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาที่คณะ
วิทยาการจัดการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน มีอยู่ 3 
ลักษณะคือ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.บป. 
และนั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา  ( MBA) ส าข า
บริหารธุรกิจ ประกอบกับ ได้ท าสัญญาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for 
Nationalities) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สาขาการ
ท่องเที่ยว โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยชน
ชาติกวางสีได้ส่งนักศึกษามาเรียนในคณะวิทยาการ
จัดการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสาขาวิชา
การตลาด ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงมีภารกิจที่
จะต้องจัดการเรียนการสอนในอัตราส่วนสูง และมี
แนวโน้มอัตราส่วนภาระรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
ในอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นคณะที่
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในปริมาณที่
มากกว่ากลุ่มวิชาอื่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพื่ อศึ กษาการ เตรี ยมความพร้ อม เรื่ อ ง

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อม

เรื่องประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก่อน
และหลัง การอบรมเรื่องประชาคมอาเซียน 
 
3. ประโยชน์ของการวิจัย  

 
3.1 ท าให้ทราบสภาพที่เป็นจริงในเรื่องประชาคมอาเซียน 
ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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3.2 ท าให้ทราบการเตรียมความพร้อมเรื่องประชาคม
อาเซียน ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระพระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลัง การอบรม 
 
3.3 ท าให้ทราบพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่อง
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระพระนครศรีอยุธยา ก่อนและ
หลัง การอบรม 
 
3.4 เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริม
ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อนักศึกษา 
 
4. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานท่ีสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
อาทิเช่น ศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ  
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 

 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการ

วิจัยด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
 

5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
5.2.1 ตัวแปรต้น คือปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมการ
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อม 
5.2.2 ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมของนักศึกษา 
 
5.3 ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใช้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
(นักศึกษาไทย) ที่ก าลังศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 – 4 ภาคเรียน
ที่  1 ปีการศึกษา 2556 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 642 คน 

  
5.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่/สถานที่ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

ด าเนินการดังนี ้
 
6.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาการเตรียมความ
พร้อมเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการด้วยการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม และท า
การทดสอบก่อนการอบรมแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พื้นฐาน 
 
6.2 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
เตรียมความพร้อมเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลัง การอบรมเรื่องประชาคม
อาเซียนโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ด้วยการให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม และน ามาเปรียบเทียบ
คะแนนพร้อมวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน 
 
6.3 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (นักศึกษาไทย) ท่ีก าลังศึกษาตั้งแต่
ช้ันปีที่ 2 – 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของ
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 642 คน 

 
6.4 กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน
ตัวอย่างของนักศึกษาเท่ากับ 240 คนโดยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน ตามสาขาวิชาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
สูตรของ Yamane [2] จากจ านวนประชากรทั้งสิ้น 642 
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน (Stratified random sampling) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
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ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 

 
นักศึกษา สาขาวิชา จ านวน

ประชากร 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ปริญญาตรี  
4 ปี 

การจัดการ 63 24 
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย ์

77 29 

การตลาด 57 21 
การบัญชี 62 23 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

146 54 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

28 10 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

44 16 

โลจสิติกส ์ 58 22 
ปริญญาตรี  

2-4 ปี 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

52 20 

การจัดการ 38 14 
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย ์

8 3 

การบัญชี 9 4 
รวม 642 240 

 

 
6.5 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา 

 
6.6ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
6.6.1 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา การทดสอบความรู้หลังการอบรม 

- ตัวแปรการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้  ด้านภาษา ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.6.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการ
เตรียมความพร้อม กิจกรรมการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อม 

-  ตัวแปรด้านนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับคะแนน
เฉลี่ย รายได้ของครอบครัว การท างานพิเศษ 

- กิจกรรมการรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
7. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
7.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษา โดยจะเป็นแบบก าหนด
ค าตอบให้ (Check List) และเติมค าในช่องว่างจ านวน 
15 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา โดยจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 10 ข้อ 

 
7.2  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัย
ด าเนินการดังนี ้
7.2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
7.2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร
ของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับคะแนนเฉลี่ย รายได้
ของครอบครัว 
7.2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
เอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรข้อมูลทั่วไป
ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับคะแนนเฉลี่ ย  รายได้ของ
ครอบครัว 
7.2.2 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
7.2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
7.2.2.2 ก าหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา โดยในการสร้างแบบสอบถามครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามของ นพดล สุตันติวนิชย์กุล [3]  
ซึ่งใช้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และนฤมล สุมรรคา 
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(2555) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 20 ข้อ  
7.2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบเชิงเนื้อหาความถูกต้องในพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายปรากฏว่า มีค่า IOC 
(Index of Objective Congruence) ที่ 0.67 ถึง 1.00 
โดยใช้สูตร IOC ของสมนึก ภัททิยธนี [4] คัดเลือกข้อที่
สอดคล้องและผ่านเกณฑ์ ได้ จ านวน 15 ข้อ 
7.2.4 น าแบบวัดและแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษาที่ ใช้  แล้ วน ามาวิ เคราะห์ ทางสถิติ
ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกโดยหาค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับข้อค าถามรวม ค่า CITC (Corrected 
Item-Total Correlation) มากกว่า 0.2 ในทุกข้อค าถามและ
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด (Reliability) ตามสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของ Cronbach ปรากฏว่า
ได้ผลดังนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา มีค่าความเช่ือมั่น 0.853  
7.2.5 น าแบบสอบถามที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ท า
แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม 

 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว 
ขั้นตอนต่อมาคือ การน าแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้องและน าลงรหัส เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีค่าสถิติที่ใช้และ
การด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 
8.1 การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาโดย
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

8.2 ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) จากแบบสอบถามในส่วน
ที่เป็นความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ระดับของความพร้อม 
 
8.3 สรุปจากคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม
และน ามาเปรยีบเทียบ โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
 
9. ผลการวิจัย 
 
9.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 642 คน ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 240 คน จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.3 และเป็นเพศหญิงจ านวน 172 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.7 นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 18 – 22 ปี คือจ านวน 121 คนหรือคิด
เป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 18 ปี จ านวน 
61 คนหรือร้อยละ 25.4 และอายุมากกว่า 22 ปี มี
จ านวน 58 คนหรือร้อยละ 24.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคเรียนท่ี 2/2555 เฉลี่ย 2.58 โดยส่วนใหญ่ครอบครัว
มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท จ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือมีรายได้อยู่ระหว่าง 
15,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.8 รองลงมาคือมี รายได้มากกว่ า  30,000 บาท 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 คน และมีรายได้อยู่
ระหว่าง 20,001 ถึง 30,000 บาท มีจ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.9 การท างานพิเศษในระหว่างเรียน พบว่า 
โดยส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ท างานในระหว่างเรียน จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 88.81 และท างานในระหว่างเรียน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19  
 
9.2 ระดับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
9.2.1 ด้านความรู้ ผลการวิเคราะห์การเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้ของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า 
ระดับความพร้อมด้านความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 2.83, S.D. =1.076) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านความรู้ที่มีระดับความพร้อมมาก คือ มีความรู้
เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ( X = 3.82, S.D. 
=1.029) ร อ งล งม า  คื อ มี ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ น
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วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน ( X = 
2.75, S.D. =0.957)  
9.2.2 ด้านภาษา ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมด้าน
ภาษาของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า ความพร้อมด้าน
ภาษามีระดับความพร้อมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 2.86, S.D. =1.242) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ด้านภาษาที่มีระดับความพร้อมสูง คือ ความสามารถใน
การสรุปสาระส าคัญในการอ่านภาษาอังกฤษ ( X = 3.32, 
S.D. =1.224) รองลงมา คือ ความสามารถในการใช้
ภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร ( X = 2.94, 
S.D. =1.352) และระดับความพร้อมด้านภาษาต ่าที่สุด 
คือ ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย
ตนเอง ( X = 2.55, S.D. =1.167) 
9.2.3 ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลการ
วิเคราะห์ระดับความพร้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับความระดับ
ความพร้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.77, S.D. =1.127) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มี
ระดับความพร้อมมากคือ รู้ระบบการเงินของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ( X = 3.57, S.D. =1.020 รองลงมา คือรู้และ
เข้าใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ( X = 
3.27, S.D. =1.061) และระดับความพร้อมด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมต ่าที่สุด คือ รู้เกี่ยวกับกฏหมาย
ระหว่างประเทศ ( X = 2.25, S.D. =1.190)  
9.2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา จาก
การศึกษาพบว่าระดับความระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.32, S.D. =1.153) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับความพร้อมมาก
คือ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น  
( X = 3.99, S.D. =1.043) รองลงมา คือ รู้ความรู้ในการ
สื่อสารด้วยระบบเครือข่าย social network ( X = 3.90, 
S.D. =1.137) และระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต ่ าที่ สุ ดคือความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 2.22, S.D. =1.245)  
 

9.3 การวิเคราะหก์ารทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนของนกัศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนการ
อบรมและหลังการอบรม  

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า ก่อนการอบรมมีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.08 ( X = 3.08, S.D. =1.176) เมื่อเข้า
รับการอบรม ระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.28 ( X = 
7.28, S.D. =1.647) เมื่อทดสอบเปรียบเทียบคะแนน
การทดสอบความรู้โดยใช้สถิติ t-test ก่อนการอบรม
และหลังการอบรมพบว่าเมื่อเข้ารับการอบรม หลังการ
อบรมการทดสอบความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนดีขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) 

 

10. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นส าคัญเพื่อน า 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ได้ดังนี้ 

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ช้ีว่าสังคมไทยใน
อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่กระทบต่อวิถี
ชีวิตที่เคยด าเนินมาในอดีต นักศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมการ ประเด็นที่
นักศึกษารุ่นใหม่ควรต้องเตรียมตนเอง เพื่อท าให้มีความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ในด้านความรู้ ด้าน
ภาษา ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ระดับความพร้อมในด้านความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียนอยู่ในระดับ
มาก มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง รู้ความหมาย 
และความส าคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้าง
และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน อยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความรู้ความเข้าใจในด้านปัญหาและอุปสรรค
ที่ส าคัญของอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ 
หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นยังมิได้เน้นในเรื่องการให้
ความรู้ และความส าคัญของประชาคมอาเซียน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ กงเติม [5] ที่พบว่า ความ
พร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา



20                                                                                             วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านความรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ในด้านภาษา นักศึกษามีความพร้อมในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ในระดับปานกลางในทุกข้อ เริ่มจาก 
มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 
มีความรู้ เกี่ ยวกับภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ความสามารถในการใช้ภาษาในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร ความสามารถในการสรุปสาระส าคัญในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดาวรรณ 
แก้วผาบ [6] ที่ท าการศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษา สาขาวิชาชีพ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า มีความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พบว่ามีระดับ
ความพร้อมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพร้อม
ในเรื่อง รู้ระบบการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ใน
ระดับมาก รู้และเข้าใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับ
ความพร้อมน้อย ในเรื่องรู้และเข้าใจระบอบการเมอืงการ
ปกครองของประเทศกลุ่มอาเซียน รู้เกี่ยวกับศาสนา
ต่างๆของประเทศในกลุ ่มอาเซียน และรู ้เกี ่ยวกับ
กฏหมายระหว่างประเทศ สอดคล้องกับ พระครูปลัดวี
ระนนท์ วีระนนฺโท [7] ที่ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในป ี2558 พบว่า ระดับความรู้
ของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมเรื่อง ความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  โดย 
มีระดับความพร้อมมากคือ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ความรู้ในการสื่อสารด้วย
ระบบเครือข่าย social network ความสามารถในการ
ท างานด้วยระบบเครือข่าย social network ส่วนความ
พร้อมในเรื่อง ความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทั่วไปอยู่ระดับปานกลาง และระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล สุมรรคา [8]  
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชี เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา 
สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี ที่พบว่า มีความพร้อม

อยู่ในระดับในด้าน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น ความรู้ ในการสื่อสารด้วยระบบ
เครือข่าย social network ความสามารถในการท างานด้วย
ระบบเครือข่าย social  network อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟน กันอย่างกว้างขวางท าให้มีการ
ติดต่อสื่อสารกันทาง social  network เกือบตลอดเวลา 

ในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โ ดย ร วม ในท ุกด ้า น ขอ งน ักศ ึกษากลุ ่ม ต ัว อย ่า ง
สอดคล้องกับระดับความพร้อมของนักศึกษา คือพบว่า 
ก่อนการอบรมมีความรู ้เรื ่องประชาคมอาเซียน ใน
ระด ับคะแนน เฉลี ่ย  3.08 เ มื ่อ เข ้า ร ับการอบรม
นักศึกษามีความตื ่นตัวสนใจซักถามในระหว่างการ
อบรม เมื่อท าการทดสอบหลังการอบรมพบว่า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.28 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบ
คะแนนการทดสอบความรู้โดยใช้สถิติ t-test ก่อนการ
อบรมและหลังการอบรมพบว่าเมื ่อเข้ารับการอบรม 
หล ังการอบรมการทดสอบความรู ้ของน ักศ ึกษา
เกี ่ยวกับประชาคมอาเซียนดีขึ ้นกว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 

 
11. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า ระดับความพร้อมของ
นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในทุกด้าน ดังนั้น 
จึงควรมีการสอดแทรกการให้ความรู้ โดยรวมเรื่ อง
ประชาคมอาเซียนในรายวิชาที่เปิดสอน และเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็ งแก่นั กศึ กษา ควรมี การให้ความรู้ ในด้ าน
ภาษาต่างประเทศ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และภาษาสากล
ที่ ใช้คือภาษาอังกฤษ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้น า 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน อันเป็นผลให้นักศึกษาได้
ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อไป 
 
12. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
12.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ซึ่ง
เป็น 1 ใน 7 วิชาชีพในการเคลื่อนย้ายการให้บริการเสรี ผู้
ที่มีทักษะผ่านข้อตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศมี
โอกาสในการไปให้บริการด้านวิชาชีพบัญชียังต่างประเทศ
ได้ ซึ่งผู้ที่มีความพร้อมมากย่อมได้เปรียบ เป็นต้น 



ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014                                                                                            21 
 

12.2 ควรมีการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี ้
 
12.3 ควรมีการวิจัยในท านองเดียวกันนี้กับประชากรที่
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับต่างๆเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ต่อไปในอนาคต 
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